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 .ر�اته�السالم علیكم ورحمة هللا و  
د: وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین، أما �ع ،الحمد هلل رب العالمین 

 ففي الدرس الماضي ذ�رنا أقوال اللغو�ین في معنى اإل�مان عندهم، و�الم شیخ اإلسالم ومناقشته لهم، فاآلن نعرض
 .ألقوال المذاهب من أهل القبلة في حقیقته شرًعا، �عني في اصطالحهم

ا ع ،ذاهب المنتسبة إلى اإلسالم تختلف في حقیقة اإل�مان، وفي معناه شرًعا، و�عضها قر�بالم  ن و�عضها �عید جد�
 .مالئمة النصوص

نَّة وجماهیر السلف من الصحا�ة والتا�عین هؤالء عندهم أن اإل�مان قوٌل وعمٌل واعتقاد  نه �عني أر�ا ،فأوًال: قول أهل السُّ
 عتقاد. قوٌل �اللسان، واعتقاٌد �الجنان، وعمٌل �األر�ان.ثالثة: القول والعمل واال

 ، ومرتكب الكبیرة عندهم مؤمٌن ال �خرج عن-رحمة هللا علیه -قالوا: وهو یز�د و�نقص �ما سیأتي في �الم اإلمام 
فهو مؤمٌن  المرجئة،�ما �قوله الخوارج والمعتزلة على ما سیأتي، ولیس �كامل اإل�مان �ما تقوله  ،اإل�مان �ارتكاب الكبیرة

 ِ�هِ  َركَ ُ�شْ  َأن ِفرُ َ�غْ  الَ  للاّاَ  {ِإنَّ : -جل وعال-�إ�مانه، فاسق �كبیرته، وحكمه في اآلخرة أنه تحت المشیئة، داخٌل في قوله 
ا عنه، ته، و�ن شاء عففهو تحت المشیئة، إن شاء عذ�ه �قدر �بیر  ]٤٨َ�َشاء}[سورة النساء:  ِلَمن َذِلكَ  ُدونَ  َما َوَ�ْغِفرُ 

 .مإجماع السلف على ذلك غیر واحٍد من أهل العلم، �اإلمام الشافعي، وشیخ اإلسالم ابن تیمیة وغیره ،وحكى اإلجماع
نَّة، من الصحا�ة والتا�عین ومن تبعهم ،السلف :و�ذا قلنا  �إحسان.  فُیراد بهم أهل الحق المتبعون لنصوص الكتاب والسُّ

لصحا�ة، ُوِجد المخالف في عصر الصحا�ة. شیخ اإلسالم في مجموع الفتاوى في و�ال فقد ُوِجد المخالف في عصر ا
ة في الجزء السا�ع صفحة ثالثمائة وما �عدها سّمى من قال بذلك من علماء األمصار، فذ�ر عدًدا �بیًرا من علماء األم

لون: ا الذي �قوله الخوارج؟ �قو إن قول السلف وسٌط بین قولین: بین قول الخوارج والمرجئة. فم :مختلف األقطار، قلنا
 القول السابق؟ قول واعتقاد وعمل؟اإل�مان قوٌل واعتقاٌد وعمل، قول واعتقاد وعمل، ما الفرق بین قولهم هذا و 

 طالب:...
قص، وأن ال یتبّعض. فال یز�د وال ین ه فرق، لكن عندهم أنه ُ�لٌّ ال یتبّعض. ُ�لٌّ ما فی :نعم، لو وقفنا على هذا قلنا

لى ال یتبّعض، إذا خرج �عضه �كبیرة واحدة حكموا ع ... عندهم �لٌّ عات �لها إ�مان، فحكموا على مرتكب الكبیرةالطا
عوا مرتكبها �أنه لیس معه من اإل�مان شيء. لیس معه من اإل�مان شيء، فهو �افٌر حالل الدم والمال. �قولهم هذا أوق

 خهم.األمة في الو�الت والكوارث، على ما ُعِرف في تار�
 َ�قُرب من هذا القول قول المعتزلة. 

 طالب:...
�عني  ،فروع اإل�مان ومسائل اإل�مان ،لكن �عض فئات الخوارج عندهم في �عض الفروع ،هذا المعروف عن الخوارج

 ،اقول �ذ ،قول المرجئة ،قول الخوارج :عندهم شيء من االعتدال، و�ال فالقاسم المشترك هذا، على �ل حال حینما �قال
ل في فر  ا، و�تب الملل والنحل �اسطة هذا القول، لكن لو ذهبنا نفصِّ ق كل طائفة من هذه الطوائف طوائف �ثیرة جد�

 .علكن هذه أصول البد ،وما �قول �ه �ل فرقة من فرقهم، والمرجئة �ذلك، وغیرهم من الفرق ما ننتهي أبًدا ،الخوارج
م: مإل�مان قول واعتقاد وعمل، وهذا القدر من الحّد �شترك فیه �ل �قُرب من قول الخوارج قول المعتزلة، �قولون: ا  ن تقدَّ

نَّة نَّة، و� ،و�قول �ه الخوارج ،قول واعتقاد وعمل هذا �قول �ه أهل السُّ تزلة. قول �ه المعوعرفنا الفرق بینهم و�ین أهل السُّ
نار خّلد في المُ ینقص، وقالوا في مرتكب الكبیرة �أنه  وال یز�د وال ،ال یتجزأ، وال یتبعض وافقوا الخوارج في زعمهم أنه ُ�لٌّ 

ي الكفر، �النسبة لآلخرة �قول الخوارج، لكنه �النسبة للدنیا في منزلة بین المنزلتین. أخرجوه من اإل�مان ولم یدخلوه ف
زلتین زلة بین المننه �المنإأخرجوه من اإل�مان، خروجه من اإل�مان �قتضي تخلیده في النار، وقالوا في مرتكب الكبیرة 

مه؛ ألنه لیس �مؤمن وال �افر، فلیس مباح الدم، هذا �النسبة للدنیا، وتجرى علیه أحكام هذه األحكام في الدنیا، ُ�حقن د
 .لیس �كافر، وأما حكمه في اآلخرة فقد اتفقوا مع الخوارج على أنه ُ�خّلد في النار
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كتاب و من �قابلهم في الطرف الثاني؟ ألیس فیهم من �عتمد على الأ ،قد �قول قائل: هل لهم من أدلة؟ سواء �ان هؤالء 
نَّة ف نة؟ �عني لو قرأت تفسیر الزمخشري مثًال وجدت استداللته �النصوص �ثیرة، حتى یتفقون مع أهل السُّ نَّةوالسُّ ، ي السُّ

نَّة والروافض وأنهم �ستدلون   الفي مصادر التلقي معروف  �أحادیث رواها األئمة الستة، �عني الخالف بین أهل السُّ
ي الرواة، فلهم رأي في خبر الواحد، وأنه ال بد من التعدد  ،و�ستدلون بها ،�عترفون �كتبنا، لكن المعتزلة �عترفون �كتبنا

نَّة ومقابلو  واشيء نلتقي معهم فیه، طیب، ما دام هلكن فی ،خبر واحد غیر مقبول هم �عتمدون على القرآن وعلى السُّ
ول: نعم؛ ألن النصوص جاءت �الوعد �ما جاءت �الوعید، جاءت �الوعد وجاءت �الوعید، فمن اعتمد على �عتمدون نق

لخوارج. الوعد مجرًدا عن الوعید جّره إلى القول �اإلرجاء، ومن اعتمد على الوعید دون النظر إلى الوعد جّره إلى قول ا
 المنهج الصحیح. ومن ُوفِّق للتوفیق بین نصوص الوعد والوعید قاده ذلك إلى

نَّة المذهب ا  لوسط فما من بدعة أو مبتدع إال و�جد ما ُیروِّج بدعته �ه من النصوص، ولذا تجدون في مذهب أهل السُّ
لكن الطوائف األخرى التي على طرفي نقیض تجده ال  ،المذهب الحق ما �جمع بین النصوص، وُ�عِمل جمیع النصوص

 و�عمل ببعضها. ،النصوص و�لغي �عض ،بد أن ُیهمل �عض النصوص
ل أال قد �قول قائل: لماذا جاءت النصوص بهذه الكیفیة؟ ما جاءت مبیِّنًة الوعد والوعید في آ�ة واحدة مثًال، من أج 

دًة ایرتكب هذا هذا، أو جاءت �أمور معتدلة، ما فیها طرف �ل  �المراد �ان -وننتبه لهذا!-ن، لو جاءت النصوص ُمحدَّ
ن لناس علماء، وصاروا �لهم على مسلٍك ومنهٍج واحد، والحكمة اإللهیة التي من أجلها ُخِلق الجالناس علماء، �ل ا

ابن القیم  تعطلت �ما �قول ،وأُعطوا من الحر�ة واالختیار ما �ختارون بواسطته أحد السبیلین ،وطوِلبوا �التكالیف ،واإلنس
 :�عني لو أن النصوص بهذه السهولة �عني قد �قول قائل الحكمة من خلق الجنة والنار؟ مادار الجزاء الثاني، �عني 

ا مُمقیَّدة،  اونصوًص  ،مطلقة اونصوًص  ،اتحتمل وجوهً  امتعارضة حتى في األحكام العملیة؟ ونصوًص  الماذا نجد نصوًص 
 ...تأتي بتحدید المراد بدقة، �ان الناس �لهم علماء، لكن جاءت بهذه االحتماالت من أجل

 ء.طالب: االبتال    
 ُمیسٌر لما ُخِلق له. ؟ وهل هذا یبتدع؟ و�لٌّ ابتالء الخلق بذلك، هل هذا یتَِّبع 

 طالب:...
 ،نه تقیة سیاسیة، من أجل أن یروجوا القولإ�قول عن مذهب المعتزلة  ،الناس ما لهم إال الظاهر، �قول �عض الناس

هو و هم في الحقیقة خوارج، مؤدى القولین واحد ف من قول أهل الحق، �عني أقرب من قول الخوارج، و�ال او�جعلوه قر�بً 
ن أتین من أجل نسأل هللا العافیة، أما �النسبة للدنیا �ونه في المنزلة بین المنزل ،الحكم علیه في اآلخرة والخلود في النار

 اخذ �ه.صرح �شيء یؤ ما لنا إال الظاهر، �ونها تقیة وما تبع، ما لم � نحن�عیشوا مع الناس وال ُ�قتلون وُتحَقن دماؤهم 
 طالب:...

ذا فیه خروج؟ �ما �قول: ه :خارجي؟ أو �قال :هل �قال ،و�خالفهم في �قیة المسائل ،نعم من یوافق الخوارج في مسألة
نَّة ثًال في مسألة م امرؤ فیه جاهلیة، هذا أمر فیه شرك، هذا شخص فیه اعتزال، �عني من یوافق المعتزلة من أهل السُّ

ره موافق وفي ُجّل أمو  ،فیه اعتزال، یوافق األشعر�ة في مسألة أو مسائل :معتزلي، إنما �قال :لي؟ ما �قالمعتز  :هل �قال
نَّة ر: ذألبي  -علیه الصالة والسالم-فیه شيء من التمشعر أو األشعر�ة وهكذا، �ما قال النبي  :هذا �قال ألهل السُّ

 .فیه جاهلیة �ختلف عن جاهلي »إنك امرؤ فیك جاهلیة«
 طالب:...

ر، ما والحكم الشرعي على فئة أو �ذا ُینَظر فیه إلى ما آل إلیه األم ،، لكن من یوافق ذلك الرجل في اعتقاده نعمنعم
 ج.وجمیع ما �قول �ه هو قول الخوار  ،إنه �خفى علیه ماذا �فعل الخوارج فیما �عد، �صیر هو تكییف هذا الرجل :�قال

 طالب:...
 كیف؟

 طالب:...
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 أو �قال منافق؟ ولو ما شهر على الناس السیف؟ ،ال: اعدل �ا محمد خوارج ولو ما �فَّر الناس�عني من ق
 طالب:...

على �ل حال الخوارج مذهب معالمه واضحة، فمن وافقهم في جمیع معتقداتهم فهو خارجي، یبقى الحكم على الخوارج، 
ه هل هم �فار أو غیر �فار؟ هذ »السهم من الرمیة �مرقون من الدین �ما �مرق «: -علیه الصالة والسالم-وقول النبي 

فر، أو والدین �حتمل أن �كون اإلسالم فُیحَكم علیهم �الك ،مسألة خالفیة بین سلف هذه األمة وأئمتها، والمروق الخروج
ى الم �میل إلاإلسالتدین فُیخَرج فُیحَكم علیهم �أنهم من الفساق وال ُ�كفَّرون، ولكل قوٍل أنصاره من أهل العلم، و�أن شیخ 

 القول الثاني.
 طالب:...
 .نعم ،ُ�كفِّره ُ�كفِّره
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

فً  أشبه  اال ال ال؛ ألن �ل شيء له الزم، �ل شيء له الزمه، فاإلشكال أنك إذا حكمت على شخص ألنه تصرَّف تصرُّ
م لهذا فیه خروج، �ونه خرج على الناس ولو فب �بیرة مثًال وهو ال یوافقهم في تكفیر �ل مرتك ...فیه الخوارج فأنت

 .ُ�كفِّرهم فیه نوع خروج
المقصود أن مثل هذه األمور ال بد من دراستها �عنا�ة، وقد یوجد من �عض الناس ما �جتمع فیه أكثر من مذهب،  

المعتزلة في مسائل، یوافق  �جتمع فیه أكثر من مذهب، فتجده جمع أكثر من وصف، موجودة في المذاهب، تجده یوافق
عة في الخوارج في شيء، یوافق األشاعرة في شيء، وهكذا، ولذلك تجدون مثًال الز�د�ة وهم من فرق الشیعة، یوافقون الشی
وافقون یمسائل، یوافقون المعتزلة في مسائل، مسائل الصفات والقدر مع أن الرافضة �لهم في هذا الباب معتزلة، لكنهم ال 

 تكفیر خیار األمة الصحا�ة. الروافض في
ا، منهم المرجئة الذین ُ�سمَّون مرجئة الفقهاء، الذین �خرجون األعما  ل من مسمى قول المرجئة والمرجئة ِفَرق �ثیرة جد�

أن  مون مرتكب المعصیة، وهؤالء �ختلفون عن المرجئة الجهمیة وغیرهم المرجئة �إطالق الذین ال یرون اإل�مان، و�ؤثِّ 
ومع  ،ي ارتباط �الدین، وأنه �مكن أن �كون من أفجر الناس وأضرهم على األد�ان واألبدان واألعراض واألمواللألعمال أ

 .ذلك �كون إ�مانه مثل إ�مان جبر�ل
لنسبة ومرتكب الكبیرة عندهم �ا ،وأما األعمال فغیر داخلة في اإل�مان ،ن اإل�مان قول واعتقادإ :قول مرجئة الفقهاء 

 لكن یبقى أنهم ما هم مثل الجهمیة، ،عن مسمى اإل�مان لوي فیه �ل مسلم �امل؛ ألنهم �خرجون العملألصل الذي �ست
نَّة كاب ال یؤثر لكنهم �خالفونهم في أن هذا االرت ،في هذا مرجئة الفقهاء ُیؤثِّمون مرتكب المعصیة، هم یوافقون أهل السُّ

وي، في أصله، طیب أصله سواء، أصل المسمى سواء، لكن في أصل اإل�مان. وأهله في أصله سواء، �ما �قوله الطحا
 .ما ینشأ عن اإل�مان مثل ما قال شارح الطحاو�ةفی اأال یدل أن هناك تفاوتً 

 هأنت أعمى وال فی ائً شی ترى �قول: الكفر واإل�مان مثل العمى والبصر، مثل العمى والبصر، الكفر واحد خالص، ما  
ا  ا�بیرً  امتفاوت؟ متفاوت تفاوتً أم تفاوت، واحد، لكن البصر واحد  ا، من الناس من یرى الشيء الدقیق جد� البعید، و جد�

. �ذا. ومنهم من یرى �النهار دون اللیل، ومنهم ،ومنهم من ال یرى إال القر�ب، ومنهم من ال یرى إال الشيء الكبیر
 وهكذا.

ن إ�مان الناس سواء، �عني �مثال إ :المرجئةالمقصود أنهم یتفاوتون، وهذا مثال جید، وهو یرد على من �قول من  
ال. قول الجهمیة  ،مثَّل المؤمن �البصیر، ومثَّل الكافر �األعمى، �عني ما هو مثال مخترع -جل وعال-عملي؛ ألن هللا 
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ى اإل�مان المعرفة فقط، المعرفة فقط، وأما تصدیق القلب و�قراره وقول اللسان وعمل الجوارح فغیر داخل في مسم :�عني
مؤمن �امل اإل�مان، فرعون  -جل وعال-و�لزم علیه أن إبلیس الذي �عرف هللا  ،اإل�مان. وهذا قول الجهم ومن وافقه

ن إبلیس وفرعون ومن أشبههم في العناد مؤمن �امل إمؤمن، أبو طالب مؤمن؛ ألنه �عرف، فعلى قولهم والزم قولهم 
وفعل ما فعل من اإلفساد في  ،وهدم المساجد ،وقتل األنبیاء ،-المعلیه الصالة والس-و�ن سبَّ هللا ورسوله  ،اإل�مان

 األرض.
میع �قول اآلجري في الشر�عة: من قال هذا فقد أعظم على هللا الفر�ة، وأتى �ضد الحق، وأتى �ضد الحق و�ما ینكره ج 

َئاتِ  اْجَتَرُحوا الَِّذینَ  َحِسبَ  {َأمْ : -جل وعال-العلماء، �قول هللا  یِّ ا َوَعِمُلوا اآَمُنو  الَِّذینَ �َ  نَّْجَعَلُهمْ  نأَ  السَّ  َسَواءً  ِلَحاتِ الصَّ
اِلَحا َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  لُ َنْجعَ  {َأمْ : -جل وعال-، وقال ]٢١َ�ْحُكُموَن}[سورة الجاثیة:  َما َساءَ  َوَمَماُتُهمْ  مَّْحَیاُهمْ   تِ الصَّ

اِر}[سورة ص:  اْلُمتَِّقینَ  َنْجَعلُ  َأمْ  اْألَْرضِ  ِفي َكاْلُمْفِسِدینَ   . ]٢٨َ�اْلُفجَّ
ل �قلبه واعتقد ضد القو  ،قول الكرامیة �قولون: اإل�مان قوٌل �اللسان فقط، قوٌل �اللسان فقط، فعلى هذا من قال بلسانه

قوله  افقكالمنافق مؤمن عندهم، هذا حكمه في الدنیا، مؤمن، �حكمون علیه �أنه مؤمن، قالوا: وأما في اآلخرة فمن لم یو 
افق إذا إنه مؤمن؟ �عني المن :ما في قلبه من االعتقاد الصحیح فهو مخلد في النار �المنافق، �عني ما الفائدة من قولهم

قلبه �عني اطََّلْعَنا على ما، إذا أطَلَعنا على ما في قلبه نعم عندهم مؤمن، مؤمن، وحكمه الصحیح ما دام �عتقد الكفر �
في  َنا على ماونعامله معاملة المؤمن، معاملة المسلم، لكن إذا إذا أطَلعَ  ،قلبه نكل أمره إلى هللا قبل أن نطَّلع على ما في

 وفي �ل زمان ومكان ال نقول هذا مؤمن. -علیه الصالة والسالم-قلبه �ما حصل من المنافقین في عصره 
بیة، �ل مذهب من المذاهب منسوب إلى رأس مؤسس  بیة إلى ابن �الب، وا، المذاهب �لههقول الُكالَّ ألشعر�ة ا �عني الكالَّ

 .وأ�ًضا الجهمیة إلى الجهم، وهكذا. �قي المرجئة ،إلى أبي الحسن األشعري، والماتر�د�ة ألبي منصور الماتر�دي
 طالب:...

 ُتنَسب إلى من؟ 
 طالب:...

ا-ال، جاء في ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن الحنفیة   رجمة الحسن بن محمد بن، ألنفي ت –وهذه فائدة مهمة جد�
ابن؟ ال، تنسب إلى حقیقة  أوإن المرجئة تنسب إلى ابن مرجئ  :كل المذاهب تحمل اسم المؤسس هل �ستطیع أن �قال

 تأخیر األعمال عن اإل�مان، فمن مؤسسه؟  ،وهو اإلرجاء �معنى التأخیر ،المذهب
وأبوه محمد  ،مة الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، جاء في ترجبون جیمن المتخصصین ما � ا�عني لو تسأل �ثیرً 

بن علي المعروف �ابن الحنفیة، قالوا: هو أول من تكلم في اإلرجاء، أول من تكلم في اإلرجاء. �قول ابن حجر في 
یه ف تهذیب التهذیب في الجزء الثاني صفحة ثالثمائة وواحد وعشر�ن: قلُت: المراد �اإلرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد
نَّة، اإلرجاء الذي تكلم فیه الحسن بن محمد غیر اإلرجاء الذي �عیبه أهل ال نَّة، غیر اإلرجاء الذي �عیبه أهل السُّ سُّ

ني المتعلِّق �اإل�مان، �قول ابن حجر: وذلك أني وقفُت على �تاب الحسن بن محمد المذ�ور، أخرجه ابن أبي عمر العد
مرني نا إبراهیم بن عیینة عن عبد الواحد بن أ�من، قال: �ان الحسن بن محمد �أفي �تاب اإل�مان له في آخره قال: حدث

تاب هللا أن أقرأ هذا الكتاب على الناس: أما �عد: فإنا نوصیكم بتقوى هللا، فذ�ر �الًما �ثیًرا في الموعظة والوصیة �ك
نهما لم ونجاهد فیهما؛ أل -رضي هللا عنهما-تعالى واتباع ما فیه، وذ�ر اعتقاده، ثم قال في آخره: ونوالي أ�ا �كر وعمر 

آخر  فنكل أمرهم إلى هللا تعالى إلى ،ونرجئ من �عدهما ممن دخل في الفتنة ،ولم تشك في أمرهما ،تقتتل علیهما األمة
 كالمه. 
ل: َمَسك إنه أول من قال �اإلرجاء قا :وتوفي سنة تسعة وتسعین، الذي قال ،إنه أول من قال �اإلرجاء :ي قال�عني الذ

على حقیقة أمره وواقعه من �تا�ه. وهذه فائدة سعة  -رحمه هللا-كلمة نرجئ، وتوارثها الناس، إلى أن اطلع ابن حجر 
ألن �عض الناس �قتصر على �تب اعتادها أمثاله وأقرانه، وال یتعداها إلى غیرها، �ما �ان الناس یتداولون  ؛االطالع

�تب غیر أصحابها، فتجدهم �عتمدون في مذهب األشعر�ة على �عض من یرد  �عض المسائل حتى المسائل العقد�ة من



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=NMQF۲==E=
=

٦ 

إنه ما بینا و�ین األشعر�ة إال هذا، هذا �له لو رجع إلى �تبهم  :علیهم في �اب من األبواب في الصفات مثًال حتى قیل
ا، مثالً أوجد   ترَ �ة و�ذا، ال ال، ارجع إلى �تبهم مما یتعلق �الصحا االرافضة ما بینا و�ینهم إال شیئً  ن الفروق �ثیرة جد�

ما یوجه الكالم لكل أحد، یتأثر و�نحرف وهو ما �شعر، فال بد من االطالع على  ،الطوام، فالتوسع في مثل هذا للمتأهل
 .أقوالهم من �تبهم

هم طر�قهم و  الذین تداولوا مسائل االعتقاد، ومن �خالف فیها من المبتدعة والردود على المبتدعة من الكتب التي في 
یر �طلبون العلم فاتهم �ثیر من المسائل والدقائق في هذه المذاهب، مما هو أشد مما اعتنوا �ه، �مر في �عض التفاس

وشروح األحادیث من �عض المفسر�ن و�عض الُشرَّاح ما ال یوجد في �تب من رّد على هؤالء المبتدعة، من دقائق 
ما �قال له قول عن األشعر�ة، أو عن المعتزلة أو عن �ذا أو �ذا، ن أخص المتخصصین �عجب حینإالمسائل، حتى 

لسعة اطالعه وقف على هذا، فسعة االطالع والتفنن مطلو�ة لطالب العلم المتأهل، لكن ال  -رحمه هللا-فابن حجر 
اني أ �تاب األغألنه قر  ؛تكون على حساب األهم، �سمع أن الحافظ ابن حجر استفاد من �تاب األغاني فیجعله دیدنه �قرأ

عم ن ،كتبال تلك  مسألة، و�قف علیها، وهي مسألة مهمة ومؤثرة، لكن ما �عني هذا أننا نضیع أوقاتنا في قراءة من أجل
 .و�سعفه �سعفه الفهم والحفظ علیه أن یتوسع و�تفنن ،الذي �سعفه الوقت

ال قحاتم: أو  جبارة بن المغلِّس، قال أبو وقف على �الم في الجرح والتعدیل في ترجمة -رحمه هللا-الحافظ العراقي  
 فهذه بارة بن المغلِّس فقال: بین یدي عدل. و�ان الحافظ العراقي �قرؤها: بین یديَّ عدلٌ جأبي عن  لئابن أبي حاتم: س

 تنبه إلى أنها من أشد ألفاظ التجر�ح، بین یدي عدل، و�قرأها بین یدي عدٌل انتهىتعدیل، ومشى األمر ما  ةاللفظ
دیل: اإلشكال. �یف ینتبه اإلنسان إلى أنها محتملة، �عني �عجب اإلنسان حینما �قول أبو حاتم وهو أشد الناس في التع

بین  ن حجر ما �مكن أن �قول أبو حاتم:بین یديَّ عدل وأقوال األئمة �لها على تجر�حه، هذا أوجد ر�بة عند الحافظ اب
كل ما قیل فیه في الكتب؟ ما عنده، لكن سعة االطالع، ء �یديَّ عدل، فبحث هل عنده �مبیوتر �ضغط اسمه و�جي

د شدی �قول: وفقت في أدب الكاتب على أن على ُشرطة ُتبَّع شخص �قال له: العدل بن جزء بن سعد العشیرة، �ان رجًال 
ابن  ، زاد البحث عند؟ هالك منتهٍ ماذاُتبَّع على أحد سلمه للعدل، فقال الناس: بین یدي عدل �عني  البطش، فإذا غضب

حجر اآلن مسك طرف الخیط، فوقف على قصص �لها تدل على هذا المعنى وتفیده، �قول: جاء في �تاب األغاني أن 
أم  ارعً قأم  ا�اذنجانً  تر�دهم �أكلون أخذ النبات طاهر القائد وهو أعور على مائدة فیها طفل صغیر من أبناء الرشید، و�ل

ین راحت؟ للعین السلیمة، فشكاه طاهر، فالن رمى أ، اأي شيء من هذا النوع أخذها من الصحن، وضرب بها طاهرً 
 .عیني الصحیحة، واألخرى بین یدي عدل، �عني تالفة

م هذا أننا نجعلها على حساب الوحیین، وما �خدشك أنها تفید، وتنفع، لكن لیس معنى  ه�قول مثل هذه األمور ما فی 
لذ�ر�ات، الوحیین، �عني �إمكان طالب العلم أن �قرأ في األدب، �قرأ في التار�خ، �قرأ في الرحالت، �قرأ في المذ�رات وا

�ستجم، ال مانع، لكن ال �صرف لها سنام الوقت، الذي هو أغلى من أن ُ�صرف في مثل هذه األمور، نعم و �ستفید 
 .وفیها أشیاء �ستفید منها طالب العلم ،�ستفید، فیه خالصة وعصارة تجارب، فیها عبرو ستجم �
ش علیه، و�ضیع ،لكن مع ذلك أقول: التوسع قد �كون نافًعا لبعض الناس   وقد یتضرر �ه �ثیر من طالب العلم، �شوِّ

نةهذا فعلیه وقته، فال یدرك هذا وال هذا، إذا �ان �طيء الفهم ضعیف الحفظ  ، لكن وال یتوسع ،یتوفر على الكتاب والسُّ
ن مثل هذا ما �ضره شيء، بل هذه �لها روافد تفید ما هو �صدده مفإذا �ان ما شاء هللا عنده سعة في الفهم والحفظ 

 تحصیل العلم.
ختلف ؟ تاجاء في ترجمة شخص من أهل العلم �قول: إن من فضول محفوظاتي �تاب األغاني، �تاب األغاني �م مجلدً  

لكنه فوق العشر�ن �عني، فوق العشر�ن، هذا حفظ، عن ظهر قلب، لكن ماذا �قال عمن توفر على هذا الكتاب  ،طبعاته
 وترك األهم؟ حتى لو انتهت �تب الدنیا ما �قي إال األغاني �حفظه؟ ألن فیه أشیاء ضارة تضر طالب العلم، لكن مع

نَّة والجماعة، وضبط الكتوعنده من الحص ا،ذلك إذا �ان طالب العلم نبیهً  نةانة العلمیة �عد ضبط عقیدة أهل السُّ  اب والسُّ
نة،   .مثل هذا ما علیهفوما �حتاج إلیه مما �عین على فهم الكتاب والسُّ
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تجدون �عض الناس بدعوى حر�ة الرأي وحر�ة الفكر �قول: اقرأ ما شئت، هذه سمعناها من ناس درسونا، اقرأ في أي  
هذا تضییع، ما �قال هذا لكل أحد،  ،حر أنت عندك عقل �میز، �قال هذا لجمیع الناس؟ هذا ضاللشيء حتى �تب الس
إن هذا حجر على العقول، هذا حجر على العقول، �عني هل لإلنسان أو لكل أو لإلنسان عموًما  :لكن �أتیك من �قول

 و�قرأ ما شاء؟ هل �أتي ،و�شرب ما شاء ،هل له الحر�ة المطلقة في أن �فعل ما شاء، و�قول ما شاء، و�أكل ما شاء
ى �مثل هذا شرع؟ أو یؤ�ده عقل؟ ال بد من الحجر شئنا أم أبینا، نحن مكلفون، مأطورون بتكالیف شرعیة، نعم حجر عل

ألخذ االعقول �ما ُ�َطنَطن �ه في وسائل اإلعالم والصحف وغیرها، ال بد من الحجر، وال بد من أطر السفیه، وال بد من 
أو  ،الى یده، لیس ِ�ُحّر أن یتحّسى سم� د من یتطاول على غیره، أو من تناول شیًئا �ضر نفسه، ال بد أن یؤخذ ععلى ی

أولى،  أو شيء من هذا، ُ�مَنع، و�ذا أراد أو حاول أو شرع فیما �فسد دینه أو �فسد عقله فمنعه من �اب ،یتردى من شاهق
هم س عندهم عقول، لكنهم یتفاوتون في هذه العقول، نعم �عض الناس عنداقرأ ما شئت! فعندك عقل تمیز �ه، النا :�قول

 .، �ثیر من الناس ما عندهعنده ما �میز �ه، �عض الناس ما
ال بد من وجود من �طلع على �تب المخالفین، ال بد من أن فعلى �ل حال مخاطبة العامة �مثل هذه األمور تضییع،  

شیخ اإلسالم ابن تیمیة  -جل وعال-أجل الرد علیها، طیب لو لم �قیض هللا من  ؛یوجد من �طلع على �تب المخالفین
 ما �كون مصیر المتأخر�ن �عد أن طال بهم العهد؟ -جل وعال-للرد على الفرق وقبله األئمة والعلم عند هللا 

 ت في غیر فنه،على �ل حال طالب العلم ُینوِّع �أخذ من الفنون األخرى �عض المختصرات، وال یتطاول على المطوال 
 .اوقتً  منهر له وتسنى أن �كون على شيء من المعرفة بهذه العلوم وال تأخذ تیسّ 

 طالب:...
 القول السا�ع من هذه األقوال.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 الحسن بن محمد بن علي.

 طالب:...
�عدهم حصل خالف وشجر بین الصحا�ة في أمرهم ما حصل،  األمة أجمعت على أبي �كر وعمر، :كالمه أنه �قول

 . هفنحن نرجئ ما ندخل فی
 طالب:...

ا نحن مفي قوله غیر  اأو مخطئً  اما له عالقة �اإل�مان، هذه مسألة ثانیة، مسألة أخرى، مسألة ثانیة، �عني �ونه مصیبً 
ي معنى نرجئ؟ �عني نؤخر، األمة اتفقت على أب مافیه من اإلرجاء في اإل�مان، وهذا الذي أراد أن �قرره ابن حجر، 

 �كر وعمر. 
 طالب:...

 فیه؟ماذا 
 طالب:...

 ما نتكلم وال نبحث فیما شجر بینهم. ،نرجئ :�قول نعادیهم، لكن نقولنتولى الصحا�ة، هو ما 
 طالب:...
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 ؟ماذا
 طالب:...

م �قتتل ألنهما ل ؛ونجاهد فیهما ،ي أ�ا �كر وعمر�قول؟ وذ�ر، ثم قال: ونوال ماذاانظر هو ما یتكلم في دخول الجنة،  ،ال
 :قول�فنكل أمرهم إلى هللا إلى آخر �المه،  ،ونرجئ من �عدهما ممن دخل في الفتنة ،ولم تشك في أمرهما ،علیهما األمة

ما حصل، ونحن لم  -رضي هللا عن الجمیع-ما دام حصل في عهد عثمان ما حصل، وحصل في عهد علي 
لى علي عوالمتنازع علیه �عني مسألة تفضیل عثمان  ،نا وال �ذا وال �ذا، فنحن نأخذ األمر المتفق علیهوال وقف ،نعاصرهم

 أو العكس. 
 طالب:...

نَّة �قوله ابن خز�مة وجمع من أهل العلم، لكن  معروف الخالف في تفضیل علي على عثمان معروف حتى عند أهل السُّ
نَّ   .ةتفضیل عثمان هو قول جماهیر أهل السُّ

وسبق لم ُ�سَبق إلیه، وهو مهم في هذا  ،على �ل حال ما هو اإلرجاء الذي نحن �صدده، وهذا �شف من ابن حجر 
 الباب.

 طالب:...
ا،طائفة ُینَسبون �المغرب  هفی ي و�سمونهم هناك الوهابیة، وف ،واسمه عبد الوهاب إلى شخص مبتدع بدعة مغلظة جد�

سم، وأنهم �ذا و�ذا، طیب من أراد أن یر�ب االسم على اال ،وأنهم ضالل ،ن حكمهمفتاوى المتأخر�ن من أهل المغرب بیا
جئ، إن علماء المغرب �فتون �ضالل الوهابیة و�ذا و�ذا، لالتفاق في االسم، هذا اتفقوا في االسم الذي هو نر  :و�قول

عنا�ة بد من أن ُینَظر إلى األمور �نرجئ، فال  :هو أول من تكلم في اإلرجاء؛ ألنه قال :أخذ من أخذ هذه الكلمة وقال
 .ودقة

بیة قالوا: اإل�مان هو اإلقرار �اهلل   عرفة مو�كتبه و�رسله إذا �ان ذلك عن  -عز وجل-، �اهلل -عز وجل-قول الُكالَّ
 ظران -وتصدیق �القلب، فإن خال اإلقرار عن المعرفة �صحته لم �كن إ�ماًنا، قال شیخ اإلسالم: وهو قول فیه مخالفةٌ 

إنهم  وهو قول فیه مخالفة في االسم دون الحكم، فإنه و�ن سمى المنافقین مؤمنین، �قول -الفتاوى هناك عندك من السا�ع
ل قول المرجئة، وذ�ر ِفرَ  -رحمه هللا-مخلدون في النار، فیخالف الجماعة في االسم دون الحكم. شیخ اإلسالم   .قهمفصَّ

 طالب:...
 فرقة. ةعشر  تيذ�ر االثننعم،  

 طالب:...
 .�سترسل -رحمه هللا-�التفصیل، إلى أن قال: الثانیة عشرة، من المرجئة الكّرامیة. �المه طو�ل 

 .-رحمه هللا-المقصود أن �المه  
ولهم في اإل�مان قوالن، أحدهما: القول �أنه قوٌل واعتقاٌد وعمل، ذ�ره أبو الحسن  :قالوا �عد ذلك القول الثامن لألشعر�ة 

نَّة، وقالاألشعري في ا إنه �كل ما قالوه �قول. إمام المذهب أبو الحسن  :لمقاالت ضمن مقالة أصحاب الحدیث وأهل السُّ
األشعري رجع عن مقاالته األولى التي تأثر فیها �مذهب االعتزال، وأوجد مذهًبا بین المذهبین، ورجع عن ذلك في 

ا، و�قي تأثیر المذهب علیه في شيء �سیر مع أنه ُ�صرِّح �كالٍم إجماًال، یوافق فیه  المقاالت واإل�انة، بنسبة �بیرة جد�
ا  ؛اإلمام أحمد �جمیع ما �قول هذا من حیث اإلجمال، لكن إذا وقفت على �تبه وجدت أن التأثُّر �عني بنسبة �سیرة جد�

ن من عاش في قد ال �ستطیع أن یتخلص منه مئة �المئة �ما أفألن اإلنسان إذا عاش على شيء ونصره ودافع عنه، 
بیئة ال بد أن یتأثر، فاإلنسان ابن بیئته، فالذي �عیش في بیئة أهلها ُسنَّة �لهم تجده على الجادة، لكن لو �ان مذهبه 

نَّة ، ال بد أن یتأثر شاء أم أبى، إال �ذا وعاش في بیئة �كثر فیها التشیع أو �كثر فیها االعتزال أو على مذهب أهل السُّ
نَّة -جل وعال-من هللا  ممن عاش في الیمن مثًال  حفظه وحماه، لكن تجدون في �عض العلماء ممن ینتسب إلى السُّ

تجدون في عباراتهم ما تملیه علیهم البیئة عاش في بلد آخر فیه �كثر فیه مذهب، ال شك أن اإلنسان ال بد أن یتأثر، أبو 



 
 

 
 
 

٩  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٩ 

یرضون  هل األشعر�ة �مثل هذا التصر�ح؟ الحسن األشعري رجع، وصرَّح أنه رجع عن جمیع معتقده، لكن هل یرضى
 .ونسبوا أنفسهم إلیه ،استمروا ونسبوا أنفسهم إلیه؟ استمروا على المخالفة في االعتقادأم رجعوا مثله و 

 طالب:...
 لََّف اإلمامو�نفون التشبیه عن إمامهم، وأ ،ف �عض الكالم، و�رون أن اإلثبات تشبیه، و�عضهم �حر ینكرون الرجوع

ألشعري بن عساكر �تا�ه: تبیین �ذب المفتر�ن. تبیین �ذب المفتر�ن. یراجعه من أراده، المقصود أن او القاسم الحافظ أب
 الحسن األشعري رجع عن عقیدته، وذ�ر أنه على مذهب أهل الحدیث وعلى مذهب و�ما �قول �ه اإلمام ورجع، اإلمام أب

قال عن نفسه، لكن إذا رجعت إلى التفصیالت تجد أن  أحمد �قول، و�جمیع ما �قول �ه أحمد بن حنبل �قول، �ما
 .اإلنسان قد �مشي علیه �عض الشيء، �مشي علیه �عض الشيء من غیر رو�ة

 یرد على المعتزلة ،ما اعتمد من مصادره على تفسیر الكشاف، البیضاوي لیس �معتزلي، وقد اعتمد فیاآلن البیضاوي  
 ،تزالوال یرى االع ،من غیر قصد ما یوافق فیه المعتزلة، وهو لیس �معتزلي و�قوة، هو أشعري، لكن �قع في ثنا�ا �المه

ده دقیقة تحتاج إلى نباهة تامة و�قظة في �ل وقت؛ ألن اإلنسان عن او�رد علیهم؛ ألن هناك أمورً  ،و�خالف المعتزلة
ع علیه ا، قد ال یوافق إذ لو رجم ائً ذهنه نشیط، �حلل �ل ما أمامه، وأحیاًنا �كون الذهن �مشي شی ا،أوقات �كون نشیطً 

 .مرة ثانیة انتقده
خ ُسئل لماذا؟ ألنه ما عّلق على فتح الباري، �عني الشی ،ن الشیخ ابن �از �قول �أن العمل شرط �مالإ :ولذلك من �قول 

 .ن العمل شرط �مال في اإل�مان قال: هذا قول المرجئة، طیب ما عّلقت �ا شیخإ :في �عض المناسبات عمن �قول
ُر نسان ومن �عوال بد أن �غفل اإل ،لالنتباه للشيء، وأحیاًنا تمر الكالم ال سیما في الكتاب الكبیر أحیاًنا �كون هناك داعٍ 

الداعي  و�ان �مر علینا في الكتب وفي �عض األشیاء ما ننتبه لها، لكن لما ُوِجد ،تمر علیك أشیاء ؟!من الخطأ والنسیان
 .تبهون لهالمناقشتها صار الناس �لهم ین

الة ذ�ره أبو الحسن في المقاالت ضمن مق ،األشعر�ة ولهم في اإل�مان قوالن، أحدهما: القول �أنه قول واعتقاد وعمل 
نَّة وقال  .إنه �كل ما قالوه �قول :أصحاب الحدیث وأهل السُّ

خ القلب والمعرفة، قال شیالثاني: وهو الذي نصره في �تا�ه الموجز، أن اإل�مان لیس إال مجرد التصدیق، الذي في  
دهم اإلسالم: وهو أشهر قولي أبي الحسن األشعري، وعلیه أصحا�ه �القاضي أبي �كر، وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا ع

  أهل المقاالت من المرجئة. 
ألن  أو ألنه آخر �المه؟ ؛قولي أبي الحسن األشعري، هنا. �عني هل شهرة هذا القول ...قال: وهو أشهر وهو أشهر 

شهور وهو م ، مشتهر عندهم، تنسب للظاهر�ة قوًال �بار أتباعه شهروه، اآلن قد تنسب للحنفیة قوًال  ،كبار أتباعه شهروه
عندهم، ومشهور عنهم، وهكذا �قیة األئمة، لكن لو رجعت إلى قول اإلمام، مشهور عند الحنفیة؛ ألنه قال �ه �بار 

ة، وُنِشر في �تب المتأخر�ن المتعمد ،، وصار المعول علیه عند متأخر�همالحنفیة من أصحاب اإلمام �الصاحبین مثالً 
من قول  اإلمام ال �قول بهذا، و�نما هو أن الحنفیة �قولون �ذا، لكن لو حققت ودققت وجدت :من الناس �قولون  اتجد �ثیرً 

هو األشعري؛ ألنه مات علیه؟ و وهو أشهر قولي أبي الحسن  ،صاحبیه مثًال، اآلن هل الشهرة التي یذ�رها شیخ اإلسالم
یًال في إنه �كل ما قالوه �قول. هل بهذا الرجوع الُمجَمل نقضي على ما قاله تفص :آخر أقواله؟ ولذلك �قول في المقاالت

 كتبه األخرى؟
 أحیاًنا ما یلزم �ا شیخ. طالب:

 ؟نعم
 طالب:...

نَّة  ه �كل ما قالوه �قول.إن :وقال اآلن لما قال وضمن مقالة أصحاب الحدیث وأهل السُّ
 طالب:...
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وعلیه  ،أشهر قولي أبي الحسن :لكن قول شیخ اإلسالم �قول ،هذا ذ�ره أبو الحسن، دعنا من هذه المسألة ،طیب
 ف �الم شیخ اإلسالمعدهم أهل المقاالت من المرجئة. شأصحا�ه �القاضي أبي �كر، وأبي المعالي وأمثالهما، ولهذا 

 هنا.
 طالب:...
، امعینً  اهبً ، �عتمد مذامعینً  الذي أشرت إلیه أنا اآلن، مثل الذي ذ�رت اآلن، اآلن ترى مثًال في بلد �عتمد مذهبً مثل هذا ا

دة الناس �لهم على هدي واحد وصالتهم واح ورأىفي بالد نجد �عتمدون المذهب الحنبلي، وجاء واحد  ،ولنقل في بالدنا
ه وا�ات أخرى قد تكون أقوى من هذه الروا�ة التي اعتمدها حنابلة هذهذا مذهب الحنابلة، لكن لو رجعت وجدت ر  :قال

مام مذهب اإل، العمدة في الفقه على مذهب أحمد �ذا، لذا تجدون في �تب المذاهب الفقهیة مثًال العمدة :البالد، فیقول
على مذهب اإلمام  أحمد بن حنبل، الكافي على مذهب اإلمام، زاد المستنقع على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، طیب

 أحمد بن حنبل، الزاد فیه أكثر من ثالثین مسألة خالفت القول الصحیح في المذهب، وهو الزاد �تاب صغیر.
 طالب:...
ل �ل ما فّصله في عقائده بهذا اإلجمال؟ :لما قال :أنا أقول هل نستطیع  إنه �كل ما قالوه �قول، هل �قتضي ذلك أننا ُنعدِّ

 هذه عقیدة اإلمام األشعري في مسائل تفصیلیة؟ :ذهب السلف الصالح ومن أقوال األئمة ونقولأن نأتي �عقیدة على م
 طالب:...

أن  :وهو الذي نصره في �تا�ه الموجز :�عني �عض اإلشكال، قال: الثاني ،ألن شیخ اإلسالم حقیقة هذه الجملة توجد
خ اإلسالم: وهو أشهر قولي أبي الحسن األشعري، اإل�مان لیس إال مجرد التصدیق الذي في القلب والمعرفة، قال شی

مثل  عند أتباعه ال �عني أنه األصح ،ونعلم جمیًعا أن الشهرة ال تعني الرجحان، وال الصحة، �عني �ونه أشهر عند قوم
 لكن هل �عني أنه أصح؟ ،هذا القول في المذهب أو أشهر من غیره اما قلنا عن األئمة اآلخر�ن، �كون مشهورً 

 ..طالب:.
 نعم؟

 طالب:...
نَّة�عني أخذ �صحّ  ، لكن لكنه ما أمكنه أن �أتي إلیها تفصیالً  ،ح المسائل على مقتضى مذهب السلف الصالح وأئمة السُّ

 أو الذي قبله المتأخر؟ ،عندنا أشهر قولي أبي الحسن هل هذا القول هو المتأخر
ل األئمة، الت أو �عده؟ ألن العبرة �القول المتأخر من أقوااآلن �تا�ه الموجز الذي نصر فیه هذا القول هل هو قبل المقا 

ولو  إذا لم �مكن حمل �عض األقوال على �عض، ،إذا �ان لإلمام في مسألة أكثر من قول فالعبرة �المتأخر :ولذا �قولون 
بي المعالي �ما تعامل النصوص. وعلیه أصحا�ه �القاضي أبي �كر، وأ ،�حمل المطلق على المقید، والعام على الخاص

نَّ . هم أهل المقاالت من المرجئةوأمثالهما، ولهذا عدَّ  ة؛ ألنهم أما مذهبه في مرتكب الكبیرة فهو موافق لمذهب أهل السُّ
 .وال �حكمون �أنه مخلد في النار ،�أثمونه

 فیه، ولیس داخالً  ،هإن اإل�مان هو التصدیق، وأما قول اللسان فهو دلیل علی :التاسع: قول الماتر�د�ة، قول الماتر�د�ة 
ولیس من مسماه. اإل�مان التصدیق، قول اللسان دلیل علیه، �عني شخص وقر  ،وأما العمل فغیر داخٍل في اإل�مان

رهم ال وعند غی ،اإل�مان في قلبه، وقر اإل�مان في قلبه وصدَّق، وآمن �أر�ان اإل�مان الستة، لكنه ما نطق، عندهم مؤمن
عني وقر � ،مسألة عملیة، ولها أثروهذه  »أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا: ال إله إال هللا« ُ�حَكم �إ�مانه حتى ینطق،

اإل�مان في قلب هذا الكافر، ثم ذهب لُیسِلم و�نطق على ید شخص، �عني مسألة ُسئلنا عنها من سنین، قال: إن له 
الشهادة،  لكي ُیلقنك ؛نذهب إلى الشیخ الفالني :قلتما نطق،  ،ووقر اإل�مان في قلبه ،، فاقتنع �اإلسالمانصرانی�  زمیًال 

 . �قول:اذهبنا إلى الشیخ فقال: �اقي ر�ع ساعة على صالة الظهر، �عد الصالة �كون خیرً  :وتدخل في اإلسالم، �قول
ل وُ�كفَّن وُ�صلى علیه و�دخل في مقابر  یوجدخرجنا من عنده، فإذا  إطالق نار، فُأصیب الرجل ومات، هل ُ�غسَّ

 أو حكمه أنه ما دخل في اإلسالم؟  ،المسلمین
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ه عِمل ال سیما وأن ،یتواله -جل وعال-ما أسلم، وأما �النسبة لآلخرة فاهلل  ،أما أحكامه في الدنیا فال شك أنه نصراني
َدر وحرم نفسه، مثل هذه األمور یبا ،لیعلن إسالمه، لكن هذا المحروم الذي حرم هذا المسكین ؛ومشى نعم، وذهب عمًال 

 .بها
 یدر�نا عن التصدیق الذي في القلب؟ قول اللسانماذا أن اإل�مان هو التصدیق، طیب �على �ل حال قول الماتر�د�ة  

مل وأذعن واعترف ولو لم ینطق فهو مؤمن، وأما الع ،�عني لو مات �عد أن صدَّق �قلبه ،ولیس داخًال فیه ،دلیل علیه
نَّة، أقوال الطوائف ولیس من مسماه،  ،فغیر داخل في اإل�مان ي اإل�مان، فهذه إجماًال قول أو األقوال للمبتدعة وأهل السُّ

 .ونحتاج إلى تفصیل �عض المسائل �كون إن شاء هللا في الدرس القادم
 .�هللا أعلم 
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ماذا؟ 

 طالب:...
 ؟ماذا
 لب:...طا

 .ي فیها شيء من الضیقذه المرحلة الته مرر فقط أنتإن شاء هللا، 
 طالب: ...   

 ال ال. األسئلة.
 طالب:...

 ال، ال ال. المرجئة �معنى إرجاء العمل عن اإل�مان.
 طالب:...

 �عني أول من قال �اإلرجاء؟
 طالب:...

بیة فیهم .هو  .مؤسس شبه، األشعر�ة أ�ًضا، مرجئة الفقهاء، �ل فرع له على �ل حال الجهمیة طائفة من المرجئة، الُكالَّ
 طالب:...

 
 


